
Prime Minister's meeting with President of the United States 
of America 
September 24, 2021 
 

প্ৰধান মন্ত্ৰীৰ বৈঠক মাৰ্কি ন যকু্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপৰ্িৰ বৈতি 
চেপ্তেম্বৰ 24, 2021 
 

1. প্ৰধান মন্ত্ৰী শ্ৰী নপ্তৰন্দ্ৰ চমাদীপ্তে 24 চেপ্তেম্বৰ 2021 তাৰৰপ্তে মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপৰত মাননীে 
জপ্তেফ আৰ বাইপ্তেনৰ সৈপ্তত এক উমাল আৰু উৎপাদনশীল সবঠক কপ্তৰ। 
 

2. এো ৰাষ্ট্ৰপৰত বাইপ্তেপ্তন জানুৱাৰী 2021 েনত দাৰেত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ ৰপছত প্ৰথম মুো-মুৰে সবঠক 
আৰছল দপু্তোজন চনতাৰ মাজত। চনতা দজুপ্তন এই ৈুপ্তযাগ লে ভাৰত-মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৰবশ্ববযাপী 
চকৌশলগত অংশীদাৰৰত্ব আৰু ৰিপক্ষীে ৈহপ্তযাৰগতা আগলল শৰক্তশালী কৰাৰ বাপ্তব ৈম্ভাৱনা 
ৰনৰীক্ষণ কৰৰবলল। প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে কে চয ভাৰত আৰু মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই পৰৰৱতি নৰ এক দশকত 
চৈামাইপ্তছ, যাৰ ৰভৰি সহপ্তছ গণতাৰন্ত্ৰক আদশিৰ পৰম্পৰা, প্ৰযুৰক্ত, বাৰণজয, আমাৰ মানুহৰ 
দক্ষতা, প্ৰকৃৰতৰ নযাৈৰক্ষা, আৰু ৈকপ্তলাপ্তৰ ওপৰত, ৰবশ্বাৈপ্তযাগযতাৰ স্তম্ভ। চনতা দজুপ্তন ৰবৰভন্ন 
েণ্ডত আগন্তুক ৰিপক্ষীে আপ্তলােনাৰ আদৰৰণ জনাে, যাৰ ৰভতৰত আৰছল বাৰষিক 2+2 
মন্ত্ৰণালে আপ্তলােনা ৰবপ্তদশ আৰু ৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ, ৰয ভৰৱষযতৰ বাপ্তব অগ্ৰাৰধকাৰৈমূহ ৰেনাক্ত 
কৰৰব। 
 

3. দপু্তোজন চনতাই চকাৰভে-19 পৰৰৰিৰত আৰু মহামাৰীক চৰাধ কৰৰবলল অবযাহত থকা ভাৰত-
মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ ৈহপ্তযাৰগতা আপ্তলােনা কপ্তৰ। এই ৈন্দভি ত, ৰাষ্ট্ৰপৰত বাইপ্তেপ্তন ভাৰতৰ অবযাহত 
টীকাকৰণ প্ৰপ্তেষ্টা, আৰু চকাৰভে ৈাহাযয প্ৰদান কৰাৰ বাপ্তব আমাৰ ৰবশ্বপ্তযাৰা প্ৰোৰৰ প্ৰশংৈা 
কপ্তৰ। 
 

4. এো স্বীকৃত কৰৰ চয ৰিপক্ষীে বাৰণজয উন্নত কৰাৰ বৃহৎ ৈম্ভাৱনা আপ্তছ, দপু্তোজন চনতাই ৈন্মত 
হে চয এই বছৰৰ চশষ ফাপ্তল আগন্তুক বাৰণজয নীৰত পৰৰষদ অনুৰিত কৰা হে এপ্তন উপাে 
ৰেনাক্ত কৰৰবলল ৰয বাৰণৰজযক ৈংপ্তযাগৈমূহ বৃৰি কৰৰব। ভাৰত-মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰ জলবােু আৰু 
পৰৰষ্কাৰ শৰক্ত ৈূেী 2030 অংশীদাৰৰত্বৰ অধীনত, চতওঁপ্তলাপ্তক ৈন্মত হে পৰৰষ্কাৰ শৰক্ত ৰবকাশ 
আৰু গুৰুতৰ প্ৰযুৰক্তৰ ৰবতৰণ দ্ৰুত কৰৰবলল। মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বৃহৎ ভাৰতীে প্ৰৱাৈী 
ৈম্প্ৰদােক স্বীকৃত কৰৰ, প্ৰধান মন্ত্ৰীপ্তে লগপ্তত দপু্তোেন চদশৰ মাজত মানৱ ৈংপ্তযাগৰ গুৰুত্ব আৰু 
েলােল ৈাধন আৰু উচ্চ ৰশক্ষা ৈংপ্তযাগ ৰবস্তাৰৰ পাৰস্পৰৰক ৈুৰবধাৈমূহ উপ্তেে কপ্তৰ। 
 

5. চনতা দজুপ্তন দৰক্ষণ এৰেোৰ আঞ্চৰলক পৰৰৰিৰতৰ ওপৰত ভাব ৰবৰনমে কপ্তৰ, আফগাৰনস্তানক 
অন্তভুি ক্ত কৰৰ আৰু ৰবশ্ববযাপী ৈন্ত্ৰাৈবাদৰ ৰবৰুপ্তি যুৰঁজবলল এপ্তকলপ্তগ কাম কৰাৰ প্ৰৰত ৰনজৰ 



পৰস্পৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত পুনৰ ৰনৰিত কপ্তৰ; আৰু প্ৰি-ৈীমা ৈন্ত্ৰাৈবাদৰ ৰনন্দা কপ্তৰ। চতওঁপ্তলাপ্তক 
তাৰলবানক আহ্বান জনাই ৰনজৰ প্ৰৰতশ্ৰুৰত অৱলম্বন কৰৰবলল, ৈকপ্তলা আফগানৰ মানৱ 
অৰধকাৰক ৈন্মান কৰৰবলল, আৰু আফগাৰনস্তানলল বাধাহীন মানৱীে ৈাহাযযৰ অনুমৰত প্ৰদান 
কৰৰবলল। আফগান জনগণৰ সৈপ্তত ৰনজৰ দীৰ্িৰদনীো প্ৰৰতশ্ৰুৰতৰ ৰভৰিত, দপু্তোজন চনতাই ৈন্মত 
হে চয ভাৰত আৰু মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই ৰনজৰ মাজত আৰু ৰনজৰ অংশীদাৰৈকলৰ সৈপ্তত 
ৰ্ৰনিভাপ্তৱ ৈমন্বে কৰা অবযাহত ৰাৰেব ৈকপ্তলা আফগানৰ এক অন্তভুি ক্ত আৰু শাৰন্তমে 
ভৰৱষযতৰ বাপ্তব। 
 

6. চনতা দজুপ্তন লগপ্তত ইপ্তণ্ডা-চপৰেৰফক অঞ্চলৰ ওপৰত ভাব ৰবৰনমে কপ্তৰ, আৰু এক ৰবনামূলীো, 
মুকৰল আৰু অন্তভুি ক্ত ইপ্তণ্ডা-চপৰেৰফক অঞ্চলৰ প্ৰৰত ৰনজৰ উলমহতীো দশিনৰ পুনৰ ৰনৰিত কপ্তৰ। 
 

7. ভাৰত আৰু মাৰকি ন যুক্তৰাষ্ট্ৰই লগপ্তত ৈন্মত হে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীে ৈংগঠনৈমূহত এপ্তকলপ্তগ কাম কৰা 
অবযাহত ৰাৰেবলল, দপু্তোপ্তৰ চকৌশলগত দৰৃষ্টভংগীৰ অৰভৈৃৰত আৰু জলবােু পৰৰৱতি ন আৰু 
ৈন্ত্ৰাৈবাদৰ দপ্তৰ ৰবশ্বপ্তযাৰা ৈমৈযাৰ ওপৰত উলমহতীো ৰুৰেৰ ৰভৰিত। 
 

8. প্ৰধান মন্ত্ৰী চমাদীপ্তে ৰাষ্ট্ৰপৰত বাইপ্তেন আৰু প্ৰথম মৰহলা েঃ ৰজল বাইপ্তেনক ভাৰত ভ্ৰমণ 
কৰৰবলল আমৰন্ত্ৰত কপ্তৰ। দপু্তোজন চনতাই ৈন্মত হে ৰনজৰ উচ্চ-স্তৰৰ আপ্তলােনা অবযাহত 
ৰাৰেবলল, বৰলি ৰিপক্ষীে ৈম্পকি  আগবঢ়াবলল, আৰু ৰনজৰ ৰবশ্ববযাপী অংশীদাৰৰত্ব ৈমৃি 
কৰৰবলল। 

 
ৱাৰ্ িংটন ৰ্িৰ্  
চ তেম্বৰ 24, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 

MEA’s website and may be referred to as the official press release. 
 


